
Política de Privacidade 

Esta é a política de privacidade referente ao website www.cbcalgarve.pt/. Caso tenha dúvidas sobre a 
forma como utilizamos os seus dados, por favor leia com atenção os termos que se seguem. Caso 
pretenda que a CBCAlgarve apague a sua informação da base de dados, por favor entre em contacto 
com geral@cbcalgarve.pt. 

Que dados pessoais recolhemos e o que fazemos com eles? 

Formulário de Contacto 

A informação que o utilizador insere nos formulários de contacto será utilizada para contactos comerciais, 
email marketing e publicidade direcionada. Além dos dados que o utilizador deseja partilhar com a 
CBCAlgarve, poderemos registar o endereço de IP do utilizador. Nestes casos, o IP poderá identificar a 
empresa, mas nunca o utilizador/ visitante do nosso website. 

Comentários 

Quando os visitantes do nosso website deixam os seus comentários, a CBCAlgarve recolhe a informação 
deixada no formulário de comentários, assim como o endereço de IP do utilizador e dados de tecnologia 
como o browser utilizado, para ajudar na deteção de spam. 

Poderá ser criado um string anónimo a partir do seu endereço de e-mail, que será providenciado ao 
serviço de Gravatar que o nosso website está a usar. A política de privacidade deste serviço encontra-se 
disponível aqui: https://automattic.com/privacy/. Depois do comentário ser aprovado, a sua fotografia 
associada ao e-mail poderá surgir na caixa de comentários. 

Conteúdos embebidos de outros websites 

Uma vez que trabalhamos com fornecedores externos, poderemos inserir nos artigos conteúdos de 
terceiros (como vídeos e imagens, etc). O comportamento ao visualizar estes conteúdos será o mesmo, 
como que o visitante esteja a aceder ao website original. Estes websites poderão coletar informação 
sobre os visitantes, utilizar cookies, incluir sistemas de tracking de informação e monitorizar a sua 
interação com este conteúdo embebido. 

Dados Analíticos 

A sua navegação através do website www.cbcalgarve.pt/poderá ser monitorizada para fins estatísticos, 
bem como, para fins de publicidade, nomeadamente, publicidade direcionada. 

A ferramenta de dados analíticos instalada no nosso website também recolhe informações sobre o 
hardware e software do seu computador. Essas informações podem incluir o seu endereço de IP, tipo de 
browser, nomes de domínio, horários de acesso/tempo de utilização, conteúdos visualizados e endereços 
dos sites de referência. 

Ao navegar ou utilizar o site da CBCAlgarve, parte dos cookies que podem ser instalados no computador 
do utilizador serão cookies publicitários, que permitem perceber que tipo de sites interessa a cada 
utilizador, de forma a personalizar a publicidade apresentada no nosso website ou redes sociais. 

A CBCAlgarve utiliza Google Analytics nos seus sites para reporte anónimo da utilização do site 
CBCAlgarve e para publicidade nos mesmos. Se pretender que a Google Analytics deixe de monitorizar a 
sua utilização do site da CBCAlgarve, por favor aceda ao seguinte link para o 
efeito: tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

Com quem partilhamos a sua informação? 

A prestação de informações ou de serviços aos nossos utilizadores através do site pode implicar a 
utilização de serviços de terceiros subcontratados que envolva o tratamento dos seus dados pessoais, 
incluindo entidades estabelecidas fora da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, o que pode 
implicar o acesso desses terceiros aos seus dados pessoais. 

Nessas circunstâncias e quando necessário, a CBCAlgarve utilizará apenas entidades subcontratadas 
que apresentem garantias suficientes para levar a cabo as medidas técnicas e organizadoras adequadas 
de modo a que o tratamento em causa cumpra os requisitos da legislação de proteção de dados pessoais 
aplicável com o nível de segurança adequado ao risco e sensibilidade dos dados pessoais em questão.  



Tais garantias e obrigações do subcontratado serão estabelecidas por contrato assinado para o efeito 
entre a CBCAlgarve e cada um desses terceiros. 

Como já referido anteriormente, caso o utilizador visualize conteúdo de parceiros embebido no nosso 
website, os seus dados poderão estar a ser rastreados pelos nossos parceiros. 

  

Por quanto tempo guardaremos a sua informação 

Caso partilhe a sua informação, os seus dados serão guardados por tempo indefinido. No entanto o 
utilizador poderá sempre requisitar que os seus dados sejam esquecidos através do e-
mail geral@cbcalgarve.pt. 

Gestão de Cookies 

O utilizador do website CBCAlgarve poderá gerir os seus cookies nos termos abaixo descritos, no 
entanto, algumas ou todas as funcionalidades do site poderão não funcionar corretamente se o visitante 
não permitir um determinado nível mínimo de cookies, afetando a navegação do site e, eventualmente, o 
nível de qualidade dos serviços prestados. 

Os diferentes browsers (navegadores) permitem visualizar os cookies que existem no seu equipamento e 
inibir ou apagar, individual ou totalmente, os cookies. 

Para obter e consultar mais informações sobre cookies, a respetiva utilização e como gerir as suas 
preferências sobre cookies, poderá consultar as páginas de ajuda específica dos 
diferentes browsers (navegadores) ou páginas genéricas sobre este tema, por exemplo: 

• www.allaboutcookies.org 
• www.microsoft.com/info/cookies.mspx 
• Chrome 
• Internet Explorer 
• Edge 
• Mozzila Firefox 
• Apple 
• Opera 

Os seus Direitos enquanto Titular de Dados Pessoais ao abrigo do RGPD 

Nos termos do RGPD, enquanto titular de dados pessoais e em relação aos dados pessoais objeto de 
tratamento por parte da CBCAlgarve, tem os seguintes direitos, a exercer nos termos do RGPD e demais 
legislação relativa a dados pessoais que seja aplicável: 

• O direito de acesso aos seus dados pessoais; 
• O direito de retificação dos seus dados pessoais; 
• O direito ao esquecimento dos seus dados pessoais; 
• O direito à limitação do tratamento dos seus dados pessoais; 
• O direito de portabilidade dos dados pessoais por si fornecidos; 
• O direito de oposição a determinado tratamento de dados pessoais que lhe digam respeito; 
• O direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no 

tratamento automatizado. 

Para o exercício dos referidos direitos, enquanto titular dos dados pessoais em causa, poderá entrar em 
contacto com a CBCAlgarve através do seguinte endereço de e-mail: geral@cbcalgarve.pt ou da morada: 
Urbanização de S. Luís, Lote B1 - Loja 1 8000-123 Faro, contacto telefónico: 289 001 258. 

Quando o tratamento se baseie no seu consentimento, o utilizador tem o direito de retirar o seu 
consentimento a qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento dado pela CBCAlgarve aos 
seus dados pessoais com base no consentimento previamente dado. 

No âmbito das condições de utilização do website da CBCAlgarve, o utilizador compromete-se a fornecer 
e a manter atualizados e verdadeiros todos os seus dados pessoais. Por sua vez, a CBCAlgarve garante 
ao leitor a possibilidade de corrigir e atualizar os seus dados através dos meios já referidos. 



 


